สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการแพทย
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ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

(1). กิจกรรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ป องกันมลพิษทางอากาศในกลุมเสี่ยง

รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ใชอันนี)้

(1). โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
นํ้ าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :5.00%)

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ปี  หลังค
ลอดหรือมีการสิ ้นสุดการตง
ั ้ ครรภท่ไี ดรับการ
คุมกําเนิ ดดวยวิธีสมัยใหม (ภายใน 6
สัปดาหหลังคลอดหรือมีการสิ ้นสุดการตง
ั้
ครรภ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมการใหคําแนะนํ าและ/หรือกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม
ในหญิงอายุนอยกวา 20 ปี  หลังคลอด/มีการสน
ิ้
สุดการตงั ้ ครรภที่มารับบริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละของวัยรุนท่ต
ี ง
ั ้ ครรภตอไดรับการฝาก (1). กิจกรรมโรงเรียนพอ-แมสําหรับหญิงตงั ้
ครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ
ครรภวัยรุน
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 40.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ ้ ไป ไดรับการคัด
(1). กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความ
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี  ขึ้นไป
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80,000.00 (ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30.00%)

รอยละของผูปวยเบาหวานท่ไี ดรับการดูแล
ตามเกณฑ

(1). โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็ นโรคเบาหวาน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ไี ด
รับการดูแลตามเกณฑ

(1). โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยความ
ดันโลหิตสูง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30.00%)

อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงดวย Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke

(1). โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็ น
โรคความดันโลหิตสูง

อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ไี มมี (1). โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , CKD ,
ประชาชนที่เป็ นโรคเบาหวาน
Stroke
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5,000.00 (คน/ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :15.00%)
(1). กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

รอยละของการสงรง.506 เมื่อพบผูปวยดวย (1). การรายงาน รง.506 เมื่อพบผูปวยมารับ
โรคไขเลือดออก
บริการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

โรงพยาบาลกลาง

(ผลงานลาสุด :30.00%)

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี  ไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 12,000.00 (ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

0.00

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี  ไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลสิรินธร

(ผลงานลาสุด :15.00%)

รอยละของกลุมเสี่ยงท่ผ
ี านการคัดกรองดวย (1). โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา
2Q และพบความเสี่ยงไดรับการรับการดูแล
/การใหปรึกษา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). กิจกรรมการรณรงคเพื่อปองกัน โรคไขเลือด
ออก
(ผลงานลาสุด :10.00%)

0.00

โรงพยาบาลกลาง

0.00

โรงพยาบาลตากสิน
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รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ
ในกลุมเป าหมาย

15

รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจ (1). ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล
ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- คุณภาพสํานักการแพทย ครัง้ ที่ 14
Accreditation)
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

(3). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

(1). กิจกรรมการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)
(ผลงานลาสุด :75.00%)

(4). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :10.00%)
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ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.00%)
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ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรง
พยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับ
ตติยภูมิระดับสูง

(1). โครงการกอตงั ้ หอผูปวยวิกฤติระบบการหาย
ใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาล
กลาง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(2). โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรง
พยาบาล ตากสิน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). โครงการเพิ่มศักยภาพหนวยหองปฏิบัติการ
สวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(4). โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาล ราชพิพัฒน
(ผลงานลาสุด :12.00%)

(5). โครงการเปิ ดใหบริการทางการแพทยโรง
พยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(6). โครงการกอสรางเขื่อนกน
ั ้ น้ํ าเพื่อรองรับการ
พัฒนาพ้ น
ื ที่โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
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ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนย
บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย
(ผลงานลาสุด :20.00%)

จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ผ
ี านเกณฑมาตรฐาน (1). การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรง
“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”
พยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.00%)

รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ม
ี ารับ
บริการในคลินิกผูสูงอายุ

(1). กิจกรรมการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20.00%)

รอยละของผูสูงอายุท่เี ป็ นสมาชิกชมรมผูสูง
อายุของสํานั กการแพทยไดรับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปี

(1). การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ประจําปี  2563

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

9,390,000.00

โรงพยาบาลกลาง

75,947,000.00

โรงพยาบาลตากสิน

27,000,000.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

79,013,000.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

76,826,900.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

7,000,000.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

โรงพยาบาลตากสิน

0.00

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

โรงพยาบาลกลาง

กร
ุงเ
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ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวางโรง
พยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสิรินธร

0.00

ท

18

0.00

พ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละประชากรกลุมเสี่ยงในคลินิกโรคทาง
เดินหายใจไดรับการเฝ าระวังผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ

าน

1

ม
ห

ลําดับ
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ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ส
ี ามารถควบ (1). กิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวานในคลินิก
คุมได
เบาหวาน

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 35.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ค
ี วบ (1). กิจกรรมการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูงใน
คุมได
คลินิกอายุรกรรมในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการ
แพทย
ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 45.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :30.00%)
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว
23

24

อัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรค
รายใหม

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (มากกวา
เจรจา หรือเ ทากับรอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
25

รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่
นํ าไปใชในการปฏิบัติงาน

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 35.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(1). กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการทุนสงเสริมการทางการแพทยและ
สาธารณสุข
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). โครงการประชุมวิชาการประจําปี  2563 (ครัง้
ที่ 17)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). ทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุข
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). โครงการประชุมวิชาการประจําปี
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี  ครัง้ ที่ 18
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(6). กิจกรรมสงเสริมสรางผลงานนวัตกรรม ผล
งานวิชาการ และผลงานการทํางานวิจัยจากงาน
ประจําสูงานวิจัย (R2R)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(7). ทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุข
26

(ผลงานลาสุด :5.00%)

รอยละความสําเร็จของการสงตอระหวางโรง (1). กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวาง
พยาบาลในสังกัดสํานั กการแพทย
บุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนผูสูงอายุท่ไี ดรับการคัดกรองกลุม
(1). โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
อาการท่ม
ี ีในผูสูงอายุ (โครงการสงเสริมและ สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตัวชว
ี้ ัด เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา
(ผลงานลาสุด :80.00%)
เจรจา ชาภิเษก)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5,000.00 (ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โรงพยาบาลกลาง

171,200.00

โรงพยาบาลตากสิน

200,000.00

โรงพยาบาลตากสิน

76,500.00

โรงพยาบาลสิรินธร

769,400.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

100,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

21,343,500.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

(ผลงานลาสุด :15.00%)

ี อรับ
27 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิ นท่ข
(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อ
บริการทางการแพทยฉุกเฉิ นขน
ั ้ สูง
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ั ้ พน
ื ้ ฐาน (Basic)
ตัวชว
ี้ ัด นาที และสวนของขน
(ผลงานลาสุด :60.00%)
เจรจา สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที

28

200,000.00

29 จํานวนโลหิตท่ไี ดรับจากการบริจาค
(1). โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
(โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่ อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ภิเษก) (ผลผลิต)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6,800.00 (ยูนิต)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ผลงานลาสุด :10.00%)

งบประมาณ (บาท)

(2). โครงการประชุมใหญวิชาการประจําปี โรง
พยาบาลกลาง ครัง้ ที่ 2
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). โครงการอบรมการปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชวย
ฟื้ นคืนชีพขน
ั ้ สูงสําหรับพยาบาล: Advance CPR
for Nurse
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(6). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปองกัน
และซอมแผนอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(7). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพ
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(8). โครงการอบรมการพยาบาลผูปวยระยะวิก
ฤต Critical Care Nursing
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(9). โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(10). โครงการสัมมนาวิชาการดานการผาตัดผาน
กลองประจําปี  2563(Bangkok Annual
Congress in Minimally Invasive Surgery :
BMIS 2020)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(11). โครงการอบรมการชวยฟ้ ื นคืนชีพผูปวย
เด็กและทารกแรกเกิด
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(12). โครงการอบรมหลักสูตรพี่เลีย
้ งเด็กสําหรับ
เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 3 ปี )
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(13). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(14). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(15). โครงการอบรมและฝึกซอมแผนรับอุบัติภัย
หมูโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(16). โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(17). โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศ
ทางการพยาบาลในรูปแบบการโคช
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(18). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุ
เพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(19). โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(20). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน
และระงับอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(21). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื น
คืนชีพ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(22). โครงการอบรมใหความรูการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(23). โครงการอบรมเตรียมความพรอมพยาบาล
พี่เลีย
้ ง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(24). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(25). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ สูง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(26). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและระงับอัคคี
ภัยในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(27). โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ
สํานักการแพทย
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(28). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนดับ
เพลิงและระงับอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(29). โครงการอบรมเจาหน าที่ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(30). โครงการอบรมการชวยฟ้ ื นคืนชีพในผูใหญ
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(31). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนรับ
สาธารณภัย
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(32). โครงการอบรมการปองกันการ ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (Ratchaphiphat IC Days 2020)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(33). โครงการ World Palliative Care Day
2020
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(34). โครงการการดูแลผูปวยระยะกลาง
(Intermediate Care)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(35). โครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการ
พยาบาลดวยการใชกระบวนการพยาบาลยุคใหม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(36). โครงการมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4
(ผลงานลาสุด :5.00%)
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(38). โครงการฝึกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุม
ชน
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(39). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ สูง
(ผลงานลาสุด :45.00%)

(40). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อน
ยายและการชวยฟ้ ื นคืนชีพเบื้องตน

โรงพยาบาลกลาง

114,000.00

โรงพยาบาลกลาง

63,300.00

โรงพยาบาลกลาง

49,500.00

โรงพยาบาลกลาง

175,000.00

โรงพยาบาลตากสิน

51,000.00

โรงพยาบาลตากสิน

83,500.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

84,700.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

82,000.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

34,500.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

165,600.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

87,600.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

29,200.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

14,700.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

41,200.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

44,600.00

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

62,800.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

71,200.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

31,000.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

37,600.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

27,100.00

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี ์

28,700.00

โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

21,400.00

โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

103,300.00

โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

0.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

47,600.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

24,600.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

44,600.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

19,700.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

17,600.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

25,800.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

21,000.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

37,400.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

74,000.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

40,400.00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน

144,000.00

โรงพยาบาลสิรินธร

85,100.00

โรงพยาบาลสิรินธร

67,300.00

โรงพยาบาลสิรินธร

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :50.00%)

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์

ท

(37). โครงการประชุมวิชาการประจําปี  2563

สวนราชการ

0.00

86,600.00

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรง
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห

30

พ

ลําดับ

(41). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ สูง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(42). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซอม
แผนรับอุบัติภัยหมู
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(43). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(44). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
พยาบาล เรื่อง การปองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(45). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
พยาบาล เรื่อง การปองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(46). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(47). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ป องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(48). โครงการฝึกอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพ
ทย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(49). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(50). โครงการประชุมวิชาการทางการแพทยฉุก
เฉิน
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(51). โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(52). โครงการประเมินศักยภาพผูปฏิบัติการใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(53). โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย
ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(54). โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(55). โครงการกทม.อาสา ฝ าวิกฤต ชวยชีวิต
ดวย CPR & AED
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(56). โครงการพัฒนาการเรียนรูการแพทย
ฉุกเฉินแกประชาชนผานระบบออนไลน (elearning)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(57). โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(58). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการ
แพทยและสาธารณสุขรุนที่ 10
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(59). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการ
พยาบาลรุนที่ 15
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(60). โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(61). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(62). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ป องกันและระงับอัคคีภัย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(63). โครงการยกระดับดานการอํานวยการและ
สัง่ การการแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(64). โครงการระดมทรัพยากรในพ้ น
ื ที่เพื่อ
พัฒนาความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุ
สาธารณภัย

12,200.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

41,300.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

50,500.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

46,000.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

19,300.00

โรงพยาบาลคลองสามวา

12,100.00

โรงพยาบาลคลองสามวา

17,500.00

โรงพยาบาลคลองสามวา

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานเลขานุการ

20,500.00

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

59,900.00

โรงพยาบาลกลาง

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

0.00

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอรา
วัณ)

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
31

32

33

34

35

36

37

38

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.
ศ.2562
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

(1). การเบิกจายงบประมาณตามแผน

(1). การจัดทํางบการเงิน

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ไี ดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

(1). การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ ผูรับ
บริการ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (คะแนน)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :10.00%)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
(1). การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ
ใหบริการ ที่ดีท่ส
ี ุด (Best Service)

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :6.00%)

(1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :30.00%)
(1). การสํารวจความพึงพอใจประชาชนผูมารับ
บริการ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล (1). พัฒนาฐานขอมูลรอจากสยป
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :5.00%)

ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

(1). การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักการแพทย

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 38 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 116 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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